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امام حسینحكمت در اشعار 
  _________________________________   1یدکتر زهرا مهاجر نوع __________________________________ 

 چکحده 
ًابون  ا  نهراب عنتنع غاعنمً دمهيانًن  نانا  گ ااننِعابگا ن ت مننمهاعنتنم

 رن  ني فعنعبنن می نِعبننهر حن منمِنگ ب نخنفرنعرنم تنبد منمهع؛نشخر عنبا گنم 
ًاد ونتنعرا دگنعخشا نعارن گاابنن ت ن ها ىنر ابون اد نتنعابنرناىنشا نم نخان ننعارنتنانیدنمهساب ن

كن ه بهن هب�ر م  ن رنًن نبنعرنمفشبننمهع ن  تننًبفن مش ب ن ت   نمًبون    
شين نمش ب نن غبهننمش ب نتن كنِه نتنًبگن ن ننًح نم كن فن مت يبا نًضبً  نمِ  مهع نِم

مهننبنن مهعن؛نمفشبنن  نگظىنرربف ن سين  سيعنتنًنينابگن سينمًبون    
گنگارنوا  ن گبمنًخ منع ف ن منً يحنگظدنردم ن م منمهعنتبنعا ی ن گدمنتن ه مكنهب مكنتمر ن

هرا حنت   ادنگيبفا  نًضابً  نوا دكنتن امنبادنخا مكن هابعنمِنن خنفرن منعابنِعابننشا دنۀابطي
مهعن رن  نمیا نًلبهارنًس انبنن سيًنينابگن نۀ قكنر بونان رنه ىنتنعخشرن  نًِد

گد فااا ننهاا ب گن گ اااننۀشاا منمهاااع نمِنگ اابفجنم ِگااا  ن تنمخااادتن پااژتهرن بيااادنًحلااقن
ن م  ن ن  سين مهعن رن فشرن  نً بگنهبنعبنهدهن رنردم  م نن  ونمئيرنمط ب نمگ بن

نكنش دكنرد نكن سيعنكنخ  ر مًبون    ها : کلید واژه

 وقدوه  .1
کئئئه  یضئئئایاسئئئت. اػ آن« حکهئئئت در دیئئئوان اوئئئام حسئئئحن »حاضئئئرعنئئئوان وقالئئئه 

اسئت ، نگارنئده اػ وحئان  یعلئبئندر وحان اشئعار حسئحن یحکهت، ورهون ارػشهند

_____________________  
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گونئئه بیئئئان  ود را پژوهشئئگر حدینووضئئ یسئئایر ووضئئوعات، آن را برگگخئئده اسئئت. ارػشئئئهند
که حکهت، وجنا یو کئه  یو وراوحن دخگر اسئت. وئاداو یاظالق _یدخن یها�هآووػ ینهاخد 

، قحئئام بئر ضئد سئئتن، دفئاد اػ حقئئوق یاعتهئئاد حئه نفئس، اخثئئار، اػظودگغشئتگ جانسئان روححئ
که اوام حسحن در اشئعار، احادخئث و  و دخگر اجهئه وعصئووحن ظوخش و وانند آن را 

کئئرد یهئئا�هظطجئ  یو اظئئرو ی؛ در ظوخشئئتن ن ر رانئد، سئئعادت دنحئئوانئئد�هظئئود حئئدان اشئاره 
 گردد.خش حاصل نهیبرا

انگحزه و هدف وحقق را اػ پژوهش حاضر طنحن حدانحد: نصسئت، شناسئاندن آن دسئته 
کئئه ورئئهون حکهئئ و وکتئئوگ  یحئئه فارسئئ یشئئرح ابیئئات عربئئ دارد. دوم،  یاػ اشئعار اخشئئان 

که حکهت ػوحنئ ینهودن نکات حکه وصئول ػهئد و  جارػنده. سوم، نهاخاندن این حقحقت 
کرخهئه حرئرت حئق تئاثحر اوام حسحن یار حکهعرفان است. طهارم، اشع  یاػ آخئات 

گرفته است.  شگرف 
گونئهبرکسئی پوشئحده نح کئه وئدرکات حشئئری هئر خئک حئئه  ای اعهئان حشئئر را حئه ظئئود  سئئت 

گغاشئته وشئوول داشئته طئه پئیش اػ ههئئه در هئا آن. در وحئان ههئه آنانئدو حئه نئوعی بئر او اثئر 
کئه اػ ضهئت تئئارخز  ، تئارخزدهتکاوئل فکئر و فرهنئگ انسئان وئئوثر بئو ادخئان و وئئغاهد اسئت 

، حئوادک، وقئاخع وهئن اقئوام و ولئل حئه شئهار هئا�ناعهووی، خکئی اػ عواوئل وحئرک تئارخز انسئ
که وی توان ووقعحئت فکئری و وی رود. طه تنها حا وطالعه دقحق تارخز ادخان و وغاهد است 

را نشئان داد. دخنی هر ولتئی را وشئصص نهئود و سئحر تحئولی و تطئورات فرهنئگ و تهئدن آن 
کئئه ووضئئود وئورد ححئئث وئئا در ایئئن وقالئئه اسئئت اػ _  در دیئئوان اوئئام حسئئحن –حکهئت 

که حا انسان ههراه بوده و در وضئود وی وصهئر ا سئت و ضهله ههحن وغاهد انشعابی است 
گونه گشته است . و آن در هر د ره و وسلکی حه  اوئر بئیش  طه نظر انسان را در حادیای ظاهر 

کئه حئا دخئد واقئع بینانئه و عالهانئه کندههه ضلد ویاػ  ، توضه ظاص پیشواخان اسالم است 
کئه وسئلهانان وفئاهحن حکهئت را حئاأظود حه وس  له وی نگرند . اػ سویی دخگر حئه دلحئل ایئن 

آن  دخدنئد ، ههئاره حئه حکهئت اهتهئام داشئته و بئر قداست و ػهد وکتجئی ظئود نزدخئک وئی
که ونشأ حکهت گونئ، تصوف و اصطالحاشدند  کننئدت  گون آن را عهحقئاا درک   ج. ظالصئا

کئه حکهئئت، بئن م حئا وشصصئئات واخئه تصئئوف و عرفئان اسئت و تصئئوف در اسئالکئالم ایئن 
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. در وراحل اولحه ضهت تزکحه و تهغخد نفس و آراستن آدوئی حئه ولکئات شودحارػی اراجه وی
گشئئته و د ر فاضئله حاخئد اػ تهئام هئواضس نفسئانی رهئایی خاحئد و ظئود وظهئر و وسئالی حئق 

 عات الهی وستورق شود .

 . شحوه پژوهش2
گرفتئه شئده در ایئن پئژوهش ههئان سئج کئار   یبئر وجنئا یتحلحلئ _ یتوصئحف کاسلوگ حه 

ححئاراألنوار لئدرر األظجئار األجهئه  »، « ادگ الحسحن و حهاسه »وتعدد اػ ضهله  یکتد تارخص
حکهئت در لوئت هاسئت. نصسئت و واننئد آن« األجهه ثوعرف یکش  الوهه ف» ، «و األطهار

اخشان حه ترتحد عنئا ین وئورد تحلحئل  یو اصطالح وکتوگ شده است، س س اشعار حکه
گرفتئئه اسئئت. توضئئه حئئدین نکتئئه ضئئر ر کئئه اشئئعار اوئئام  یضئئایاسئئت؛ اػ آن یو تفسئحر قئئرار 

کتئد تئارخص یحه اخشان ونسوگ است، عالوه بئر دیئوان و حسحن کئه اشئعار  یحئه  دخگئر 
 اشاره شده است. ها وستند است،در آن حسحن

 . بیان وسأله 3
کتئد و وقئاالت وتعئدد و وتنئود حئه قلئن تحریئر بگرگئان  اوئام حسئحن یدرحاره ػندگان

تئئد ین  یونتسئئد حئئه اخشئئان نحئئز در قالئئد دیئئوان شئئعر و یاشئئعار یدرآوئئده اسئئت و حتئئ
کنون وراوحن شعر حسحن بن عل کئاوش قئرار نگرفتئه اػ نظر بگرگان وئورد  یگردخده؛ اوا تا

حکهئت را  یوتنئود دیئوان و یها واخئهدرون  یبئر آن شئدم در وحئان تهئاو ی. اػ ایئن رواست
 حسئحناوئام یاخشان را تحلحل و تفسحر نهاخن؛ زیرا اشئعار حکهئ یبرگگخنن و اشعار حکه

ک رت  یژهنس یدر دیوان و  برظوردار است. یا جت حه سایر ووضوعات اػ 

 . پیشحنه پژوهش 4
اشئعار  یو حتئ اوئام حسئحن تشئرح احئوال، سئحر تدرحئار یکتد و  وقاالت ارػشئهند

کنون   یحئئه عنئئوان ووضئئوع« حکهئئت »اخشئئان بوسئئحله اهئئل فئئن نوشئئته شئئده اسئئت؛ اوئئا تئئا
کتئاگ را شئاول نشئده اسئت، اػ ایئن رو اوحئد اسئت پئژوهش  کخ یوستقل، وحتوا وقالئه خئا 

گام و یحاشد حه وحققان آت یحاضر ودد  نهند.یکه در این راه 
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 . حکهت در لغت 5
کسئر، سئ س سئکون و فتحئ« الحکهئه » دل، علئن، حکهئت، نجئوت،  یوئحن حئه وعنئا جحئه 

گحئرد، اسئت. فرػانگئقرآن، انسحل؛ و هرآن که در ضاخگاه آن قئرار  ، حکهئت، شئناظت یطه 
کارهئئا حئه وسئئحل ، دلحئئل و سئئجد یهئئا، علئن و عئئدل، عئئدالت، دادگئر برتئئرین دانئش جبرتئرین 

کَماَه َو   فرواخئد: یاسئت. ظداونئئد وتعئال وئئ : ههانئئا دادخئن حئئه لقهئئان  لَقااد آَتحَناا ُلقماااَن الح 
گوخنئئد:  خعم »حکهئت را.  شئئرم

ئئهه الّتو کهو گئئغار « :حم ؛ ;:C =ق:@><;ابئئن ونظئئور،  )یدلحئئل قئئانون 
 (.=<< م : ;?C;ظلحفه،؛ حاضي>@? =م:<CA;،یالگبیدی الحسحن

 . اصطالح حکهت 6
کاوئئل حئه آن در وسئئال ایئئن دار یا گسئئترده یحکهئت در اصئئطالح وعئان کئئه پئرداظتن  د 

پئردازخن. حکهئت در اصئطالح  یکه در توانهان حاشد حه آن و یتا ضای یگنسد ول ینوشته نه
کار رفته است :  . حکهئت  یحکهئت عهلئ -> یحکهت علهئ -;وتکلهان در دو وعنا حه 

کئه وصئداق اعئن آن علئن ظداونئد حئه  یعله عجارت است اػ بهتئرین علئن حئه بهتئرین وعلئوم 
احکام و  یحه وعنا یظود بر دو قسهت است؛ خک یعات و افعال ظود است. حکهت عهل

تنئّزه ظداونئد اػ افعئال نارواسئت. عالوئه  یدخگر حه وعنا ؛اتقان در آفرخنش و تدبیر ووضودات
کئئرده خادشئئد ی( وعنئئا م<=;;-;A:;ق =  @:@-=<?)  یحّلئئ ه اػ حکهئئت را طنئئحن بیئئان 

گاه  :است گئاه یحه وعنئ یحکهت  کئار یحئه وعنئ یوعرفئت اشحاسئت و  حئه وضئه  یانسئام 
برتر اػ وعرفت ظداوند نحست، پئس ظداونئد حئه هئر دو  یتکهحل و احسن و طون هحر وعرفت
( در  م<?>;-@A;;ق = @>B-A<@) ی؛ فصرالئدین راػیوعنا حکحن اسئت. تنئزه و پیراسئتگ

گفته اسئت طئه نارواسئت. : حکهئت عجئارت اسئت اػ تقئدس ظداونئد اػ انسئام آناین حاره 
و علن حه واهحت و اعحئان اشئحاء و توضئه حئه نفئس  یحدین قرار حکهت، اکتساگ فطرت ثان

که این ه اػ وراحئل سئحر او اػ ظئاهر حئه  یا هان ساحت و وئوطن دوم حشئر و ورحلئهاألور است 
( وئئئوطن و یو عهلئئ یایئئن دو وئئئوطن )وعرفئئت علهئئئ یدد.  راگئئئر یحئئاطن اوئئور وحسئئئوگ وئئ

کئه  حه اعحان و حقئایق اشئحاء  یحرور جواسط ینحز هست و آن علن ب یساحت سوو اسئت 
کوگ، یانسان اػ طریق دل و انس حه حق، حاصل و  ( :<-?> م: CBC;کند. ) العا
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 در شعر  یاز وضاوحن حکه اوام حسحن  یها�ه. انگحز7
ارتجئا  وحئئان ػهئد و حکهئئت اسئت؛ زیئئرا  یاخشئئان اػ حکهئت، برقئئرارنصسئتحن انگحئزه 

دنحئا و آظئرت دسئت خاحئئد  یحکهئت وطلئع ػهئد اسئت و اگئر انسئان حصواهئئد حئه ظوشئجصت
کارهئئای یضئئر ر کارهئئای نحئئک انسئئئام دهئئد.  کئئه  حئئه دفعئئئات در  کئئه اجهئئه یاسئئت 
حشئرخت در  ینگ، احادخث و اشعار ظود حدان اشاره فروودند و این ههئان راػ ضئاوداها�هظطج

انفئاق، اطعئئام   اسئئت؛ واننئد: یآظئرت اسئت. انگحئئزه دوم اخشئان، فراظوانئدن وئئردم حئه نحکئ
ختئحن، صئجر، حصشئش، سئئصاوت، عئدل، انصئاف، احتئرام حئئه وعلئن، انقئالگ در ضئدخت حئئا 

اػ اعهئال ناپسئند  یستن، دفاد اػ حق و قناعت اسئت . سئووحن انگحئزه اخشئان را حاخئد در نهئ
دیئئوان  جئغیر، حصئل و حسئد، در نکئئوهش سئتن و انئدوظتن ثئروت ضسئت )واننئد: اسئراف و ت

 ( .C@-;=C:  یحسحن بن عل
را حئه ضئر رت ایئن طنئحن بیئان نهئود: رهئایی،  توان نصستحن انگحزه اوئام حسئحنوی

گغر اػ ضهان وادی، ػهد و  رد و تقوی، توسل حه درگئاه حئق، صئفای حئاطن، ػدودن  آػادی، 
 . ستسرانسام اّتکای حه حق و برخدن اػ هر طه ضز او های نفس وها و تحرگیرنگ

کئه این است وظئاهر وشصصئه و حئارػ حکهئت ، ػهئد و عرفئان، حئا رسئحدن حئه وارسئتگی 
حاخسته انسان است اػ هرطه رنگ تعلق است حه درآخند و حا الهام اػ نحئروی غحجئی و اوئداد اػ 

یی انسان اػ انسئان و رهئایی د. رهایی، رهانخی در حساطت هستی د ر اػ هحاهو بگفحا رحان
گریئز اػ غئن ظواهن اػ رهایی هن رها شوم، زیرا رهایی ی، وها�هاػ رها شد  هئا خافتئه نحئز حئا فئرار و 

گوشئه ػای تنهئایی و عزلئئت را بئئر ای لهحئئده و سئکوت وحشئئت حئا حئئالتی ترسئان و لئئرػان در 
کاشئکی وضئئود نداشئت و آرزوهئئای  هئا�هفرخادهئای ناهنسئار تئئود کئئاش  برگگخئئده اسئت . ای 

هئا و  د و رهئایی در ظئارح اػ ههئه ایئن غئنفسر وی را نهیناشناظته و اوحال ناظواسته، روح آد
کئرد،  وضئود پیئدا وئی خافئت. اگئر رهئایی حئه وعنئای وطلئق ظئود وسئتقالا  ها ، تحقق وی تحرگی

کئه در اػلحئت آ رد و آخا این نئود هسئیی حا ظود وی طگونه هستی تی حئا وفهئوم رهئایی وطلئق 
ههئی در عئالن ظحئئال شئد؟ و خئا هسئتی وج کئرد و خکئی وئی هسئتی قئرار دارد، ارتجئا  پیئدا وئی

که تنها د برای آن فرو وی گئاه حئه آن زخند و هئحر ر عالن تصحل در آرزوی وصول آن ویکردخن 
ر ظواهئد آوئد و خئا در نصواهندرسحد؟ وآخا بر فرو رهایی، آدوی اػ طهره ػندگی و ترکحئد حئد

صورت وتنود و دگرگون هستی در عالن وظهرخت و پدخده حاقی ظواهئد وانئد؟ بیئان حئال در 
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ر دو نئاوفهوم و اػ ووئزی تئراوش آخئد. طئه هئ د و وقال نحز حه زحان حئال در نهئینسگ�هیوقال ن
که در ححطه اوکان، عسز و ناتوانی ظوخش را در وعرو نهاخش قرار داده است . وی   کنند 

گئاه در الحئهنگاه در نگاه غرق وی کئه ناظودآ الی شود و هر دو ضئز پنئداری نصواهنئد بئود 
کی اػ تزاحن و تراد است ، ضلوه که حا ند. در وحان این ههه ابهئام و شو�ویگر هستی ظود، 

ظحزد و در حلندای اندخشه ظود و درفای بینشش،  ی، انسان ووضودی ناشناظته، بر ویناحا ر
«  انا الحق» کند و ندای در صورت انسانی، ادعای ظدایی وی حرد. اوگ�ویطهره ظدایی حه ظود 

آ رد  گاه فکرش سر بر آستان قدس بر ویاندخشد و تسلیدهد و در  رای ظلقت وادی وی در وی
 هئا�هو پدخد ها�هاػ طهر« شوم ر وهن ناخد آناند�هم  آنششو�ویحار دخگر اػ ولک پران » و حا بیانم 

نئئئوردد. ایئئن انسئئان حئئئه اصئئطالح واال طئئئه  دادهئئئا و حئئوادک را در وئئیود و رویحئئاالتر وئئی ر
کئرده و نحاػهئاگ�وی که ثقل ححات وی را در ظود حل  ی وئادی وی را احاطئه وخد؟ در حالی 

کند. ظواهد در حساطت هستی و آراوش ظارح اػ سنگحنی ح کرده است، وی  حات ػندگی 
ای قئرار  ایئن ورحلئه انسئان را در ضهئان  یئژهتصوف و عرفان ػاییده حکهئت اسئت و در 

اػ سئنگ پنجئه و اػ  حافئد و را حه هن وئیدهد. وی حا وهن، ظحال و والحصولحا آسهان و ػوحن  وی
گشئئته و حئئدون توضئئه حئئه وناسئئجات  رخشئه، تحشئئه وئئی سئئاػد. او اػ رواحئئط وعقئئول اشئحا ظئئارح 

کعادی  کئه حئه هئحر وضئه حئا  جراهای ناوعقول حه نتاخذ ظاصی ویاوور حا عکر صوری و  رسئد 
توانئد تئوضحهی در تجحئین  ارد و طون حا ایئن اندخشئه ظئود نهئیووازین عقلی و علهی ارتجا  ند

گئگخنش راحطئه نئئاوعقول، ضهئان را هئحر وئئی شئهارد و بئئرآن رواحئط اشئحا اراجئئه دهئد، ناطئار حئئا 
که اػ ههه نهود وی که زیئر » ، حاالتر رفته و حا ضرأت حگوخد: ها�هها و پدخدشود  غالم ههت آنن 

کجئئئود   ػهرطئئئئه رنئئئگ تعلئئئئق پئئئغیرد آػاد اسئئئئت حاحئئئئا ( )گئئئلB>)دیئئئوان  حئئئئاف : « طئئئرد 
 (.AB-ACش: AA=;سعحدی،

 ی حکهت در اشعار اوام حسحنها�ه. نشان8

 . در نکوهش ستن1.8
ئْلع»اػ اهئل  یوئرد یگفت: ر ػ یبن ابوالفت  ارحل یبن عحس یعل ایئن ابیئات را بئراخن « سو

گفتن: آن گفئت: ایئن طئه رداظواند.  کئه دار یظئوب یها را براخن حنوخس.  ! و وئن آن  یاسئت 
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ن آن ابیئات را بئراخن ردا را ههان ر ػ حه ده دخنار ظرخده بئودم. آن را بئر دوش او افکنئدم و او هئ
طالئد بئن عجئدالهطلد بئن  یبئن ابئ ی، طنحن است: ابوعجداهلل حسحن بن علآن نگاشت و 

صو   (:; ;ش:<A=;، یگفت:)وحجد یهاشن بن عجد وناف بن قه
ن»  هه حئئئئئئئئئئئئّجه ئئئئئئئئئئئدو الئئئئئئئئئئئئغین اه هو  عو

 

ئئئئئئئئئئئه ّجه ن ال أحم قحئئئئئئئئئئئته فئئئئئئئئئئئحهو  و حو
 

نی سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئّجه ن أراهه خو  فئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئحهو
 

ه ئئئئئئئئئئئّجه وحئئئئئئئئئئدم وو ال أسه  ظهئئئئئئئئئئر الهو
 

طادو  سئئئئئئئادی وئئئئئئئا اسئئئئئئئتو جوئئئئئئی فو  یو
 

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئه ّحه هه وّهئئئئئئئئئئئئئئئئئئا أره ئئئئئئئئئئئئئئئئئره  و آوه
 

ئئئئئئئئئن ئئئئئئئئئّرم وم
حئئئئئئئئئاگو الّشو  وو یئئئئئئئئئری عه

 

ئئئئئئئئئئئئه ّحه غه ئئئئئئئئئئئئّنه و ال خو طم ئئئئئئئئئئئئولی خو  «حو
 

، ?C=;؛ صئابری الههئئدانی ،  @<> >، ;B=;؛ االرحلئئی ،  @:;:  )دیئوان اوئئام حسئحن 
 (=>و  >>

کئئه دوستشئئئان وئئآن  کئئه دوسئئئت نهئئ یهئئا  داروشئئئان یداشئئئتن، رفتنئئد و در وحئئان آنئئئان 
که و ام،  وانده تئا توانئد کئنن  یدهئد و وئن حئا او طنئحن نهئ یبینن در پشئت سئر دشئناون وئ یآن 
دهئن.  یگردانئد فروئانش وئ ککه ون حدانشه ر ػگارش را نحئ یضوخد حال یاحوال ورا و یتجاه

کحنه کار، ون تن در نهئ یو یکه دارد نحرنگ حاػ یااػ  کئه شئر، یدهئن و وئیکند و حدین  بینئد 
 (?; -:; ;ق:  ;B=;، یداند: )اإلرحلیپرد و آن را نهیوگس حه د ر ون و کطون خ
عقلئئئئئئئئئئئئئئئهم أفئئئئئئئئئئئئئئئال »   خعئئئئئئئئئئئئئئئحذه حم

 

ئئئئئئئئئئئه  ّجه ئئئئئئئئئئئوگه ؤلحئئئئئئئئئئئهم له ثه  أفئئئئئئئئئئئال خو
 

علئئئئئئئئئئئئئئئئهه   أفئئئئئئئئئئئئئئئال یئئئئئئئئئئئئئئئئری أّنو فم
 

ئئئئئئئئئئئه  ّجه حئئئئئئئئئئئهم غم سئئئئئئئئئئئوره ؤلو ّهئئئئئئئئئئئا خو  وم
 

کافحئئئئئئئئئئئئئئاا  ئئئئئئئئئئئئئئی  ّبم رو سئئئئئئئئئئئئئئجی بم  حو
 

ه سئئئئئئجه وئئئئئئیه حو شئئئئئئی و الجو  وئئئئئئا أظتو
 

حئئئئئئئئئئئ لو جوئئئئئئئئئئی عو ئئئئئئئئئئن یه ئئئئئئئئئلو وو  وو لّعو
 

ئئئئئئئئئئه ّحه کفئئئئئئئئئئاهه اهلله رو هئئئئئئئئئئا   « ئئئئئئئئئئئهم فو
 

 (>>: )دیوان اوام حسحن 
بینئد  یگئردد. آخئا نهئ یحئاػ نهئ یاش حه ویگحرد و آخا دانای ینهپس آخا اػ ظرد ظوخش بهره 

کار او فرضئام نئاظوش را حئدو حئاػ ظواهئد فرسئتاد؟ وئرا پر ردگئارم حئس اسئت، تئا اػ آن طئه که 
بئر  یکئه دخگئر یاش حس ظواهد بود و حسئا ر ػیترسن برکنارم دارد، و او را نحز زخاده ظواه یو
کنئد و ظئدا یو َوَیاْوَ   فرواخئد: یحئاػ نگردانئد. و ظداونئد حلنئد ورتجئه وئ ی، سئتن اػ ویستن 

ُم َعَلی َخَدْخه  َخُقوُل َخا َلْحَتن   ال  حال  یَخَعّضُ الّظَ ُساول  َساج  َخْذُت َمَع الّرَ اْذ  *اّتَ خ  ّتَ
َ
اَ َلاْم أ ْخَلَتای َلْحَتن  َخاا َو
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حال  َض  *ُفالًنا َخل 
َ
ن  َلَقْد أ

ْذ َجااَءن   َعن   یّلَ ْکر  َحْعاَد ؤ 
ْْنَساان  َخاُذوال یالاذ ّ اْحَطاُن ل  . )سئوره َوَکااَن الّشَ

 (  A-<C>فرقان ، آخه 
کئه حئا پئغیرفتن عجئرت یحنابراین بر انسان ضر ر اػ حقئد،  هئا و نصئاخ  اجهئه اسئت 
حکئر و سئالن حئا دخگئران  ینهاخد و حا استعانت اػ اندخشئه و ظحئال یستن و ضور بر دخگران د ر

کند.  ارتجا  برقرار 

 کردن. بخشش 2.8
کئردن وئ اوام حسحن کئه دنحئا حئه تئو روآن»گوخئد: یدر راحطه حا حصشش  آ رد، اػ  یگئاه 

کئه نئه حصشئحدن اػ آن حکاهئد کئه اػ دسئت وردم بجصش، پیش اػ آن جآن برهه گئاه ، آنبئرود. 
کئه روبئر ضئاخش حئئدارد، آن یکئرده حاشئد و نئه تنئئگ طشئه یکئه رو « : گردانئده حاشئئد یگئاه 
 (?<> >ق:  ;B=;، ی)األرحل
ها »      د بم سه حکو فو لو نحا عو تم الّده لو    ؤع ضادو تم ئئئعو ّلو فو نو ن تو جلو او  ی الّناسم طّراا قو
ت              ئئئال السه ئئئئئئئئئئفو      لو فنحها ؤعا هیو أقو تم    وده خه

و
ّل وو جقحها ؤعا وا تو صله یه  «وو ال الجه

 (AC? ;تا ،  ی؛ اوحن ، ب ;C; <<ق: =:<;؛ الهسلسی،  <;;: ص )دیوان اوام حسحن  
که دارخن سرانسام پراکنده ظواهد شد و هر آن کئه هر انسهن فشرده  طه اػ حالل و حئرام 

کئه پئیش اػ وئر   گرد آ رده کئرد. هئن در وحئان آنئان  اخن بر پسران و دظترانهان حصش ظواهنئد 
 یه ر ػدانستحهشئئان و دوسئئتان پئئئس اػ دی، نهئئئ یاسئئنگ دانئئهو نئئه هئئئن یدر ظئئور پشئئحز

کنند حال گشئته یهئایکئه دخگئر، اسئتصوان یفراووشهان  گئوی پوسئحده  کئه حئه وهئر حئا  یاخئن و 
کئئه دوسئئت گوخئئا  زخسئئته اسئئت.  یههئئدل، هرگئئز در وحانشئئان نهئئ یاخشئئان نحاوحصتئئه بئئودخن و 

 (??-:?ش:  ?B=;، ی)شرخف

 یو نحکوکار ی. رستگار3.8
کارهئا آن را حسئو» طنئحن فروئوده اسئت: یپیراوون نحکوکئار اوام حسحن کئه تئو را  یاػ 

، در آن یو رسئتگار یاػ آن اوحئد حئه نسئات حنئد یطه حئه زودبرد و آن یو رهای یحه راه درست
که بر وو  «پیشحنم سرم وردوان طنگ انداػند یر ػ 

ی »                ها یه ّدو وورم حم
نو االه حکو وم لو هم          عو الوو نم الّسو نو الصم  ؤلی سه  و الصو
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هم و شحکاا                  ساهو حم
و الّنو رضه واصیئئئئئئوو ف         وو وا تو غه حالّنو ومو یه ظو  «وػاا یو

 (??ق: ص ?C=;؛ صابری الههدانی ،  <<;: ص )دیوان اوام حسحن 
کئه حئه حصشئش ظداونئد نتئوان رسئحد وگئر حئا پئاهن کردنئد  کحئد  کئردن  کطنحن اخشئان تأ

گناهئئا د ران و  یبئئرا یتهئئام و ظحرظئئواه یحئئه وردوئئان حئئا اخهئئان حئئه نروئئ ین و نحکئئضئئان اػ 
کئئئار نحکئئئ پنئئئاه  یبئئئ یگردانئئئ یو اگئئئر رو یرسئئئتگار شئئئو یػنئئئ ینزدخکئئئان؛ اگئئئر دسئئئت حئئئه 

گناهکئئئئئاران اػ »انئئئئد: طنئئئئحن فروئئئئوده ;<الئئئئرحهن، آخئئئئئه  ت.ظداونئئئئد وتعئئئئال در سئئئئوریوان
در « آخنئد.ا پاهاخشئان حئه طنئگ پیشئحن سئرها و حئ یهاخشان شناظته شوند و پس حا وو طهره

کحد نهودند: انسان یگونه بر رستگار حدین پاخان قصحده اوام حسحن  ها تأ
ن»                    حسو خه لو فه ئئئفو عاصی           و اهللم ؤاّل ئئئئئئئئئئئئاله عو نو الهو فوسم وم طهحرم الّنه تو  حم
ّرم اله                    که ئئئئئئئئ ونحئئئئئوو بم فق  ئئئنو حم ص           ّلم رم ألدانی و األقاصیئئئئوو نه  «   لم

 (?;<: =CC;، ی؛ الحاجر??ق: ?C=;؛ صابری الههدانی،  <<;: ص )دیوان اوام حسحن 

گهراه4.8  انسان ی. 
 گهراه شدن انسان طنحن سروده است: تدرحار اوام حسحن 

ئئئئئئئئئئراهه  ن تو رءم عئئئئئئئئئئاراا او فئئئئئئئئئئی حئئئئئئئئئئالهو  کو
 

ئئئئئأنم الّرو  ئئئئنو الشو نحطئئئئئا م وم  فحئئئئعم ؤلئئئئئی ام
 

ئئئئن فعئئئئل  حرخصئئئئئاا   علئئئئی الهئئئئغوومم وم
 

شئئئئئا م  ئئئئئعو الّنو طم ئئئئئی الصحئئئئئراتم ونقو لو  عو
 

هحئئئئئئئئئئئاا  وئئئئئئئئئئئراا و نو ئئئئئئئئئئئهم او شئئئئئئئئئئئحر حکّفم  خه
 

سئئئا م ... ئئئدرم الجم ئئئن صو ئئئّدامم وم لئئئی الصه  ام
 

سئئئئزاا  ئئئئّلو عو ّیه وو ضو ئئئئقم ئئئئد ظئئئئاگو الّشو قو  لو
 

حئئئئئئئا م  ئئئئئئئنم الّنم نئئئئئئئهه عو لئئئئئئئده وم  وو ػالو القو
 

 (@?: ?C=;؛ صابری الههدانی ، B<;،  )دیوان اوام حسحن 
کئئه بجحنئئ کننئگ خئئ»  غلتئئد بئئر یاػ ضاخگئاه ظئئوخش حئه سراشئئحد وئ یوئرد را ههئئحن حئس 
اشئتحاق اػ فئراػ ضاخگئاه ظئوخش، حئئا  یهئا بئ ینکوهحئده آػونئد اسئت و بئر انسئام نحکئ یکارهئا
کران فروان و تاشار کئه آواػ ظئوانیانگشت بر طا ر پئلم صئرا  او بئ یکئوبیو پئا یراند، پنئدارد 

کام است و اػ ناتوانیو که حدحصت، نا « گهراه و شئاهرگش برخئده اسئت و دل وئرده یگغارند 
 (.@?ق:  ?C=;، یالههدان ی)صابر
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 یداون. پاك5.8
گونئه پر رانئده اسئت، آخئا  یدار و ظوخشئتن یداونئاکاندخشئه پئ اوام حسئحن را حئدین 

کنن، حال یسرػنش ظود سو یرو کژ یدخگران  کار ظوخشن تهام هوخدا حاشد؟ اگر وئرد  یکه 
د و در و گخو  یحئه طشئن نحاخئد هرگئز بئر او اوحئد رسئتگار یداونئکپا جهحر نشان یپنساه سال بم

کت افکنده است:  کرده و ظوخشتن را حه هال که او ظود آهنگ بیراهه   نرود 
صئئئئدو غحئئئئئری »  ئئئئئهم قو الوو الهو ئئئئده حم  أ أقصه

 

ئئئئئئئالفم  ئئئئئئئهه حئئئئئئئادی الصم ّله که  وو أوئئئئئئئری 
 

 عئئئئئئاشو ؤوئئئئئئر   ظهسئئئئئئحنو عاوئئئئئئاا  ؤعا
 

فئئئئئئئئافم  ئئئئئئئرو فحئئئئئئئهم آثئئئئئئئاره العو ئئئئئئئن یه  وو لو
 

شئئئئئئئئاد   ئئئئئئئئداا رو حو ئئئئئئئهه او رضئئئئئئئئی لو ئئئئئئئال یه  فو
 

سئئئئئئئئئافی  ئئئئئئئئئهم الّتو تم ئئئئئئئئئد أردی حنّحو قو  «فو
 

 (A?ق ، ?C=;؛ صابری الههدانی ، =A;م:  ;CA;؛ ابن األثحر، B<;: )دیوان اوام حسحن 
کحد اوام حسحن تئوان ظئوخش را  جکه طرا اػ ظود انصاف ندهن و ههئ طنحن است تأ

کار نجرم ، وا یدر راه راست ضئز طنئد   سئود رسئاند و ظئود، بر ون اگئر انئدرػهاخن دخگئران را یحه 
 بهره نجرم. یا قافحه

 . غرور6.8
کت انسان است تا آن جکجر و غر ر واخ کئه اوئام حسئحنهال گونئه اشئعار ضا  را  یایئن 

 حه نظن در آ رده است:
ئئئئئئر راا »  هه أوسئئئئئئی غه ئئئئئإّنو سئئئئئئئئئئد رو  فو

 

والم  هئئئئئاته الئئئئئئّگو ّلم ئئئئئئهم وه  حم
ئئئئئئئئئئئئئئّلو  وو حو

 

کئئئئانو فحهئئئئئا ئئئئن ثحئئئئئاگ   یو عو ئئئئّرم  وو عه
 

قئئئئئئالم  نتم عئئئئئئده أثئئئئئئواگو ام سو حو  «وو ألئئئئئئجم
 

 (=?ق: ?C=;؛ صابری الههدانی ، AB;:حسحناوام)دیوان 
طئه در برداشئت بئر او فئرود آوئد و اػ آن ینحست یگرایید و حال یاو حه ظودکاوگ یپروای یب

کئئه ظودپسئئندانه اػ اسئئجان، سئئوار کبرهنئئه شئئد سئئ س پوشئئا کئئرد اػ آن پئئس   یسئئفر بئئر تئئن 
کئه در آن تنهئئا رهئئا  یگئئور یبرنئئد، حئه سئئو یگرفئئت اکنئون او را وردوئئان، بئئردوش ظئود وئئ یوئ

گشئود و که دخگر، ظوخشان و غالوان اػ او د رند. راه بر وحئراک ظئوار  یظواهد شد حال ظئود 
کرد و آن ونش  حلند، اػ ور  حاػش نداشت:  یهاپشت 

حهئئئئئئاا »  ئئئئئئهم األفئئئئئئراسو تو وحم
که عئئئئئئدو ره  وو حو

 

ه ضئئئئئئالم ئئئئئئئیه  ادی بئئئئئئینو أعنئئئئئاقم الّرم
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ج ئئئئئرداا ئئئئئئئئئئؤلئئئئئئئئئئئئی قو ره فحئئئئئهم فو وئئئئئادو  ر  خه
 

ئئئئئوالی گه و الهو نئئئئئهه األقئئئئئارم ئئئئئأی وم  « نو
 

 (=?ق:  ?C=;؛ صابری الههدانی ، AB;تا:  ی، بی، العسقالنAB;: )دیوان اوام حسحن 
گونئه ات را حئا تکجئر اػ وئردم برنگئردان و »فرواخد: وي B; جلقهان آخ تظداوند وتعال در سور

 «را دوست ندارد. یػوحن راه ورو، زیرا ظداوند هر وتکجر فصر فروش یحا غر ر بر رو

 ی. در نکوهش وال اندوز7.8
که اوام حسحن یا صفت نکوهحده یوال اند ػ کرده است: است   آن را ونع 

ده الهئئئئالم وئئئئاالا »  خئئئئدو صئئئاحم هئئئا زم
ّلو  که

 

والم  ئئئئئهم وو فئئئئئی االشئئئئئتم ّهو خئئئئئدو فئئئئئی هو  زم
 

حئئئئئئئ ئئئئئهو العو صو ّوم نو فنئئئئئاکم خئئئئئئا وه رو ئئئئئد عو  قو
 

ئئئئئئئئّلم فئئئئئئئان  و حئئئئئئئئالم  که  شم و خئئئئئئئا دارو 
 

هئئئئئئ ئئئئئده الّزه لو ئئئئد  طو زاهم و لم صئئئئئفه ئئئئحسو خو  لو
 

حئئئئئئئالم   العم  حم
الا ئئئئئئئثقو کئئئئئئئانو وه  «ئئئئئئئئدم ؤعا 

 

 (;>@ ;تا:  ی؛ اوحن ، ب:A;: ص )دیوان اوام حسحن  
که دارای گرفتئار یهر طند  اخئن تئو را  گحئرد. شئناظته یفگونئ یو یورد دارا بر افزاخد انئدوه و 

گردنئئده. هئئحر هئئر آن جظانئئ یو ا یػنئئدگ یتحرگئئ جواخئ یا کهنئه شئئونده اسئئت و نحسئئت  طئئه 
گئران، بئر دوش داشئته حاشئد. ظداونئد  یا نئاگ نصواهئد خافئت اگئر حئار ظئانوادهػهد  یػاهد

ثئئروت و فرػنئئدان زخنئئت و زیئئور » طنئئحن بیئئان داشئئته اسئئت:  @< جکهئئ  آخئئ  وتعئئال در سئئورة
کارهای نحک، اػ ضهت پاداش نزد پرودگار برتر است. یدنحو یػندگ  «هستند و 

گناه شدن8.8  . ورتکب 
گرفتئار در وحانئج»  هئئا  یهئا و نادرسئت ینافروئان جگئرفتحن و در هنگاوئ یهئا ضئا یگناهئان و 

کس گشئت یاػ وحان رفته و نحکان ظوار شده و حه ظوار یآودخن  ، آوئران انئد�هآنان نادانان بئگر  
کسئ انئد�هگردانحئد یحئه وعئروف رو  یحئاػ دارد. سئر ر حئه حنئئدگ یتئا وئردم را اػ ػشئت یو نحسئت 

و وئال  یحئه آػونئد ینئدارد. ایئن خکئ یغالم ظوخش در آوئده اسئت و دخگئر هئحر ارح و پاخئه ا
 « : ظجر. یسرگرم است و آن دخگر غافل است و وست و ب یاند ػ

عن»  قو الخئئئائئئئئئئئئئئئوو طاخئئئا وو الجو ئئئی الصو  ا فم
 

جاهم ... فئئئاو  وو اشئئئتم ئئئنم انتم وو  و فئئئی ػو
 

جئئئئئئئئئئئئئوو ص ئئئئّره للهلئئئئوکم عو  داا ئئئئئئارو الحه
 

ه لحه ئئئئئئئفو ئئدر  وو ضئئئئئئئئا لم ئئن قو  اهم ئئئئئئئئئئئّرم وم
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وله فو  هئئئئئئئئئئئئئئئهئئئغا شه ئئئع  و ضو هو  ع  ئئئئئئهه طو
 

کئئئئئئئئئئئئئئئوو ه ئئئل  سو  «رانه الهم ئئئئئئئئئغا غافم
 

 (<?ق: ?C=;؛ صابری الههدانی ، >;>: ص )دیوان اوام حسحن 

 . وعاشرت با وردم8.9
کئه اوئام حسئئحن یآدابئئ یوعاشئرت حئا وئردم دارا در ابیئات عیئل حئدان اشئئاره  اسئت 

 نهوده است: 
ئئئئئئن » که ا انجسئئئئئئا   وو  کرخهئئئئئئاا عو ّشئئئئئئاا   حو

 

أیم  سحئئئئئئئکو ضهحئئئئئئئلو رو رتو ن یو  وو فئئئئئئئحهو
 

ئئئئئهحاا  ئئئئئّرم سو
 حعحئئئئداا عئئئئئن سئئئئجحلم الّشو

 

ئئئئئأیم  ئئئئئن عحئئئئئد  وو ثو ئئئئئّ م عو ئئئئئّیو الکو قم  نو
 

تئئئئئئئئئئئئاوی ألراوئئئئئئئئئئئلم و الحو عحنئئئئئئئئئئئاا لم  وه
 

... ئئئأیم ئئئرگ  وو نو ئئئن قه حئئئدم عو وئئحنو السو  او
 

ئئئئئئئدق   ظی حقجئئئئئئئولم صم ئئئئئئئواعم ئئئئئئئّقو وو لو  تو
 

ئئئئئئئولم  ئئئئئئز حئئئئئئئاألونم عنئئئئئئدو حله فه  «ألیم تو
 

که بر تو اوحد حسته، نح  ید ر ینظئر. اػ راه حئد کگشاده ر حاش، بگرگوار، ظوشصو و حه آن 
کاست حئدار. بیوگئان و ختحهئان را خئا ر و  کپئا یگگین و حصشنده حاش و دست ظود اػ عحد و 

کئردار، نئئه فروگئغار و در وفئا .را ظحرظئواه حئاش کد ر و نزدخئ عهئئد  ینکوکئئار حئاش و درسئت 
. )دیئوان یاوئان خئاب یبپئغیر تئا حئه هنگئام تنگدسئت یکوش پندهاخن را حه راسئتح کظوخش نح

 (<?ق ، ?C=;؛ صابری الههدانی، B;>: اوام حسحن 

 ی. دور اندیش8..1
گفت: خک عرگ حادخئه نشئحن حئه وسئسدالحرام داظئل  کرد و  وحهد بن ابوطلحه رواخت 

کنار حسن بن عل گروهئ یشد و حه  گئرد آوئده بو یکه  اػ  یدنئد، اخسئتاد و اػ خکئحئه د ر او 
گفئت: ایئن حسئن بئن علئ ینشئحنان وهئن کحسئت؟ او   بئن ابوطالئد یپرسئحد: ایئن وئرد 

گفت: هن او را ظواستن. شنحدهاست.  که اخنان حه شحوای عرگ  گوخنئد، و وئن یسئصن وئ یام 
کویرها، دربیاحان کو ها�هها،  گفت را پیهوده ها�هو  گو حنشحنن و اػ ام تا حا او حه   یهئا یدشئوارو 

گفئئت: اگئئئر بئئرا یزحئئان عئئئرگ و ، اػ آن ضئئئوان بپئئرس؛ و حئئئه یا ایئئئن آوئئده یرا بپرسئئن. وئئئرد 
کرد. عرگ سو حسحن پاسئز  سئالم داد. حسئحن یرفت و بر و حسحن یاشاره 

که طه حاضت گفت: ون اػ دخار قحصر و نصل دارد. یسالم او داد و پرسحد  کوتئاه  یهئا عرگ 
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گفئت: هئر آن یام. حسئحن لجصنئد آگ حئه نئزد تئو آوئدهپئر  یپنجه و طاها یها�هو بوت طئه ػد و 
گفئت: وئن وئرد یظواه کئه وئن تئو را پاسئز ظئواهن داد. عئرگ  بیاحئان نشئحنن و بیشئتر  یحگو 

حگئو  یطئه ظئواهگفت: هئر آن گفتار ون حه شعر است و ظود دیوان عرگ است. حسحن
گفت: ر ػگئار شئگفت  یحسئحار دارد بئرا یهئایکه ون، بر آن نهط پاسصت ظواهن داد. عرگ 

که شئاد کس  و انئدوهش را طشئحده حاشئد، پئس اگئر وئرد صئاحد نظئرم صئاجد، در آن  یآن 
گرفئئت .  یکنئئد اػ آوئد و شئئد شئجانه ر ػ بئرا یو د راندخشئ یبینئدرف ظئئوخش پنئد بئئر ظواهئد 

گفت حسحن  ، پس اکنون اػ ون حشنو؛ و در ههان حال سرود:یگفت: 
رئئئئئئئئئحی»  ن ته ئئئئئئئئئزمم او  وو أصئئئئئئئئئله الحو

 

کو عنکو فی الحئاالتم راوم ...  وو رّحه
 

و رأّی   ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل عه عهم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئو خه لو  فو
 

یئئئئئئئئئئئئئئئئئئهم   أصئئئئئئئئئئئئئئئئئئحل  فحئئئئئئئئئئئئئئئئئئهم رأیو
 

نئئئئئئئئئئئئئئئئئئهه  ها وم جئئئئئئئئئئئئئئئئئئرو  أللقئئئئئئئئئئئئئئئئئئی عم
 

خهم  صئئئئئئئئئئئئئرو ئئئئئئئئئئئئئّرم عو
کو ئئئئئئئئئئئئئهه فئئئئئئئئئئئئئی   لو

 

ْارن ئئئئئئئئئئسو ْسئئئئئئئئئئن  شو ئئئئئئئئئئْا رو هو ئئئئئئئئئئْد  یفو  قو
÷ 

ْحهم  ْسئئئئئئئئئئئئئئئهو ئئئئئئئئئئئئئئْت آخئئئئئئئئئئئئئئاتم رو حو  وو
 

ئئئئئئئئئئئئئئْحنم  ْخلو ئئئئئئئئئئئئئئْت عو ضو ّرو ْور  دو ئئئئئئئئئئئئئئفه  سو
 

ئئئئئئئئئئئئئئئئئ ْحئئئئئئئئئئئئئئئئئهم  یفم ْاعو ئئئئئئئئئئئئئئئئئاءو قو ْوغو  «بو
 

کئه نشئان یا انئههئحر  یر»  کئرده اسئئت:  ی یرانئ یهئا�هانئدوهگحنن نسئاظت   آن را ناپدخئد 
که طونان ػن حا کشان اػ ظا ید ػان،  کئه  کنقاگ اػ طهره برگرفته داون  کرده اسئت  گغر  آن 

کشان، حا سوػ سروا پیئاپ گحئرد و ضاوئ یز ػه   یرانئه را حئه هئن آ رد، طئه حسئحار ابئر در  ج زخئدن 
که غروگ ستاره کئه حسئحار اػ ر ػنئ یشد حا حاران کاش نزدخ هن تافته  آن فئرو  یهئا�هریئزان آوئد 

ر آن نحسئئت. رعئئد آن ههئئه ضئئا را بئئ یرخصئئت بئئرق آن ظسسئئته اسئئت و هئئحر نکوهشئئ یوئئ
کئه رخسئهان  یگرفته است و هحر نکوهشفرا بر آن نحست، حسحار پئرآگ اسئت و ریئزان آنگئاه 

کهئئر ح کهنئئه و تهئئگاػ  کنانشگگ یشئئد اػ د ر یشئئاخد؛ پئئس آن دخئئار،  )دیئئوان اوئئام « خئئدن سئئا
 (<:>-B:>: حسحن

 حالل ی. روز11.8
اگ ناپئغیر اسئت. دخئدگاه اوئام اضتنئ یاوئر یحئالل در ػنئدگ ینحاػ پیوسته انسان حه ر ػ

که دارخن سئرانسام  یدر ارتجا  حا ر ػ حسحن گونه است؛ هر انسهن فشرده  حالل حدین 
گرد پراکنده ظواهد شد و آن که  اخن بئر پسئران و دظترانهئان حصئش  آ ردهطه اػ حالل و حرام 
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کئه پئئیش اػ وئر  در ظئور پشئحز کئرد و هئن در وحئان آنئان  ، یا سئنگ دانئئهو نئه هئن یظواهنئد 
کننئئئئد حئئئئال یدانستحهشئئئئان و دوسئئئئتان پئئئئس اػ ده ر ػ ینهئئئئ کئئئئه دخگئئئئر،  یفراووشئئئئهان 

گشئته یهئای اسئتصوان گئئوی پوسئئحده  کئئه  یاخئن،  گوخئا  کئه حئه وهئئر حئا اخشئان نحاوحصتئئه بئودخن و 
 زخسته است: یدل، هرگز در وحانشان نههن یدوست
حئئئئئئئئئئنه فحئئئهم »  ئئّلم شئئیء  نو که قجئئی  عه  فو

 

ئئئتاتم  هئئعم الک حئئ م ؤلئئی شو ئئنو السو  وم
 

ئئئئئئئئئئئرم   ئئّل  وو حه ئئئن حم زنئئاهه وم  وو وئئئئئئئا حه
 

نئئئاتم  ده فئئئی الجنئئئحنو و فئئئی الجو ّػو ئئئوو  «یه
 

 (@;;: ن اوام حسحن )دیوا 

 . نتحجه 9
در انسئان  یکه حکهئت و اظئالق حکهئ یپیداخش ػهد است؛ واداو جحکهت ػوحن -;

 شود. یوحقق نگرد، ػهد حاصل نه

کئه ههئان  کاػ خ حکهت در اشعار اوام حسحن -> ونجع واحد سرشته شده اسئت 
 قرآن است.

اسئت؛ زیئرا  ، سئهل و حئدون تکلئ یدر نظئن اشئعار حکهئ اسلوگ اوام حسئحن -=
 هستند. یوردم وصاطد و تتود

وردم حئه اعهئال   جفراظواندن عاو یاػ نظن اشعار حکه اوام حسحن یاصل تانگحز -<
گونئئه سئئعادت دنحئئوو حاػداشئئتن آن کنحئ و  یهئئا اػ اعهئئال ػشئئت و ناپسئئند اسئت تئئا حئئدین 

گردد.  یاظرو  آنان ترهحن 

 ونابع :
 

خن . .; کر  قرآن 
، تحقحئئق أحادخووث الرسووول یجوواوع األصووول فوو، (م;CA;)بئئن وحهئئد،  کابئئن األثحئئر، الهجئئار .>

 عجدالقادر األرناؤو ، نشر وطاحعه الهالح.
، وراضعئه و تئدقحق سوان العوربل ،(م?::> _ق @><)ابن ونظور، ابوالفرل وحهئد بئن وکئرم،  .=

 .ییوس  الجقاع
حل .< ، األ هه ةوعرف یکشف ال هه فق، ;B=;الفت ،  یبن أب یبن عحس ی، ابوالحسن علیاإلر
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ؤهتن حطجعه الوالد الهعظن الحاح  یالحاح سحد هاشن الرسول ،علق علحه الفاضل الهحقق
 ، تجریز.یهاشه ی، وکتجه حنیهاشه یحن یالسحد عل

 ، دارالهعارف.اعحان الشحعه، تا یاوحن، وحسن، ب .?
 .العاوه ةالهعارف الشحعح ةدایر، (م=CC;هئ. =;<;)الحاجری ، وحهدحسحن ،  .@
A.  کشوووف الظنووون عووون اسوواوی الكتوووب و الفنوووونتئئئا،  ی)افنئئدی وصئئئطفی(، بئئحئئاضی ظلحفئئئه ،

 الهثنی. ثونشورات وکتج
B. ، حاف (;=B@ش) ،حه اهتهام ضهانگحر ونصور، نشر د ران، طاپ سی و ششن.دیوان حافظ ، 
C.  ، الحسحنی الگبیدی، وحهد ورتری(;=@C  .هئ;CA@م) ،تاج العروس ون جواهر القاووس ،

 ثحئفن ثساػی و عجدالسئتار احهئد فئراح، لسنئاضعه وصطفی حتحقحق وحهود الطناحی، ر
 اعالم. ةبوػار

گئئل حاحئئا،  .:; ، ووسسئئه تحقحقئئاتی و انتشئئاراتی طریئئق سووحری در عرفووان، (شAA=;)سئئعحدی، 
 کهال،طاپ اول.

خنالی، وحهود و سحدحسحن، و... ،  .;; خفی و ز فرهن  جاوع سخنان اوام ، (هئ.ش ?B=;)شر
 ، نشر وعروف، طاپ طهارم.حسحن

 ، قن.ادب الحسحن و حهاسته، (هئ.ق ?C=;)صابری الههدانی، احهد،  .>;
کوگ، عحسی،  .=;  ، الطجعه االولی.تأیحر الحكن الفارسحه فی االدب العربی، (مCBC;)العا
هئئئئه اوحئئئر ضئئئئابری، ض، تر دیووووان اوووووام حسوووحن، (هئئئئئ.ش =B=;)عجئئئدالرححن، وحهئئئد  .<;

 انتشارات ظورشحد آظرین، طاپ اول.
 ، الطجعه االولی.تهذخب التهذخبتا،  بیالعسقالنی، شهاگ الدین ابی الفرل احهدبن علی،  .?;
، االطهارة لدرر اخجار اال هالجاوع ححاراالنوار ، (م=CB;هئ.  =:<;)الهسلسی، وحهدحاقر ،  .@;

 الثالثه. ثلجنان، الطجع _داراححاء التراک العربی، بیروت 
;A.  ،وحجئدی، احهئئد(;=A> هئئئ.ش) ،و عرفووانی قوورآن وجحوود حووه فارسووی از کشووف  تفسووحر ادبووی

 ، انتشارات اقجال، طاپ سوم.االسرار و عده االبرار ایر خواجه عجداهلل انصاری
  


